Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 991
Προς:
1. Υπουργό Εσωτερικών
κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα
2. Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 – Αθήνα
Κύριοι Υπουργοί,
Σε εξέλιξη βρίσκεται από την κυβέρνηση σχέδιο συρρίκνωσης και
απαξίωσης τόσο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, όσο και του Παιδαγωγικού
και όχι μόνο, προσωπικού που εργάζεται κάτω από δύσκολες πολλές φορές συνθήκες
σε αυτούς.
Τις τελευταίες ημέρες προκλήθηκε νέα αναστάτωση στους Παιδαγωγούς των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών με αφορμή τις νέες δηλώσεις-εξαγγελίες του
Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου για κατάργηση δύο εκ των τριών
Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. στο πλαίσιο της υλοποίησης
μνημονιακών δεσμεύσεων για συρρίκνωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
Οι Υπουργικές εξαγγελίες βρίσκονται σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση
με όσα ο κ. Γαβρόγλου έχει δηλώσει στην διευρυμένη σύσκεψη για την
Προσχολική Αγωγή που έγινε την 29η Μαΐου 2017 στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Είχε δεσμευτεί στην κατεύθυνση ενοποίησης των Παιδαγωγικών Σχολών Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. στο πλαίσιο της Ενιαίας Προσχολικής Αγωγής. Το γεγονός αυτό εμφανίζει τον
κ. Υπουργό να «άγεται και να φέρεται» από άλλου είδους παρεμβάσεις που δεν
ακουμπούν ούτε σε ένα σχέδιο για την Παιδεία, ούτε λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις
θέσεις της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
Δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι σε κάθε σκέψη κατάργησης των Τμημάτων
Προσχολικής Αγωγής ή την ενδεχόμενη συγχώνευσή τους με άλλα Τμήματα
άσχετα με το Παιδαγωγικό αντικείμενο, γεγονός που οδηγεί μεθοδευμένα στην
κατάργηση του σημαντικού Παιδαγωγικού ρόλου και έργου των Παιδαγωγών,
αλλά και κατ’ επέκταση του Παιδαγωγικού ρόλου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
και την σταδιακή μετατροπή τους σε «πάρκινγκ» Παιδικών ψυχών.
Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. έχουν
αναγνωρισμένα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα ως Παιδαγωγοί
Προσχολικής Αγωγής που εργάζονται σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
Τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής συγκεντρώνουν υψηλές προτιμήσεις
εισακτέων φοιτητών με μεγάλη απορροφητικότητα και ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Οι Παιδαγωγοί απόφοιτοι των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των
Α.Τ.Ε.Ι. στελεχώνουν και υλοποιούν τα Παιδαγωγικά προγράμματα των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών.
Η εξαγγελία της κυβέρνησης για δημιουργία 1.800 νέων Παιδικών Σταθμών
την στιγμή που προγραμματίζει το κλείσιμο των Τμημάτων που δύνανται
επιστημονικά να τους στελεχώσουν, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην
κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού και Παιδαγωγικού χαρακτήρα των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει αποφασισμένη να
αντιπαλέψει δυναμικά και αποφασιστικά την μεθοδευμένη διάλυση μιας
κοινωνικά αναγνωρισμένης δομής αλλά και να προασπιστεί στο πλαίσιο των
συνεδριακών της αποφάσεων για ενιαία Προσχολική Αγωγή τα επαγγελματικά
δικαιώματα των εργαζομένων που δουλεύουν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν θα αποδεχθούμε την
διετή υποχρεωτική ένταξη των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών στα Νηπιαγωγεία. Δεν
θα δεχθούμε την σχολειοποίηση της προσχολικής ηλικίας την συρρίκνωση των
Παιδικών Σταθμών και την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων
Παιδαγωγών.
Θα αγωνιστούμε για την καθολική πρόσβαση όλων των παιδιών και το
δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν την δομή που επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί
τους.
Διεκδικούμε και απαιτούμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργού
Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου για ενοποίηση των Παιδαγωγικών Σχολών Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι. η οποία αποτελεί και την πάγια εκπαιδευτική πρακτική τόσο στο πλαίσιο
των Ευρωπαϊκών χωρών όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητά ΑΜΕΣΑ
την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο
Σκουρλέτη και τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου στο πλαίσιο μιας
καλόπιστης ανταλλαγής απόψεων. Θεωρούμε αυτονόητο το «πάγωμα» οποιαδήποτε
ενέργειας που θα υπονομεύσει την όποια συζήτηση.
Η υπεράσπιση του Δημόσιου Κοινωνικού και Παιδαγωγικού χαρακτήρα των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών είναι αδιαπραγμάτευτα για την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και
για το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Το έμψυχο δυναμικό
τους αποτελούν το κυριότερο παράγοντα της Κοινωνικής αποδοχής των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών το οποίο και σκοπεύουμε να υπερασπιστούμε ως κόρη
οφθαλμού!!!

Ο Πρόεδρος
Νίκος Τράκας

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Τσούνης

